
Արձանագրություն  N8 

2020թ.  դեկտեմբերի  11-ին  կայացավ  Երևանի  <<Հայրապետ  Հայրապետյանի  անվան հ.78  

հիմնական  դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ի  կառավարման  խորհրդի  հերթական  նիստը: Նիստին  

մասնակցում  էին  խորհրդի  6  անդամ: Բացակայում  էին  Կարինե  Զիրաքյան-Մանուկյանը  և  

Գեղամ  Կարապետյանը: Խորհրդակացական  ձայնի  իրավունքով  նիստին  մասնակցում  էին  

դպրոցի  գործադիր  տնօրեն՝ Ազնիվ  Միրզոյանը  և   գլխավոր  հաշվապահ՝  Զենիկ  Ղազարյանը: 

     Օրակարգում՝ 

1/ Կառավարման  խորհրդի  նոր  կազմի  հաստատում 

2/ Արցախից  Հայաստան  տեղափոխված  աշակերտներին  դասագրքերով  և  գրենական  

պիտույքներով  ապահովելու  հարցի  քննարկում  և  հաստատում: 

 /զեկուցող՝ Ա.Միրզոյան/: 

3/ Դպրոցի  ներքին  գնահատման  արդյունքների  քննարկում / զեկուցող՝ Ա.Միրզոյան/: 

4/ Գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտության  քննարկում / զեկուցող՝  Ա. Միրզոյան/: 

5/ Եռամսյակի և տարեկան ֆինանսատնտեսակն հաշվետվության քննարկում/ զեկուցող՝ Զ. 

Ղազարյան/: 

6/Զարգացման ծրագրի կատարողականի քննարկում  / զեկուցող Զ.Ղազարյան\: 

7\ Աշխատակիցներին միանվագ դրամական խրախուսում տրամադրելու հարցի 

քննարկում\զեկուցող Զ.Ղազարյան\: 

Նիստը վարեց ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման խորհրդի նախագահ Մ. 

Համբարձումյանը: 

Լսեցին. 

Կառավարման խորհրդի կազմում փոփոխություն կատարելու հարցը:Երևանի քաղաքապետի    

հ.3160-Ա /12.10.2020/ որոշման համաձայն «Հ. Հայրապեըյանի անվան հ. 78 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ – ի կառավարման խորհրդի կազմում Լաուրա Հակոբյանի փոխարեն դպրոցի 

մանկավարժական խորհրդի կողմից ընտրվել է Նառա Պետրոսի Բադալյանը: Կառավարման 

խորհուրդը լսելով հաղորդումը՝  

Որոշեց 

Հավանություն տալ կառավարման խորհրդի կազմում նոր անդամի ընտրությանը: 

 

 



Անուն, ազգանուն, հայրանուն Ծննդ. 

թիվ 

Կրթ. Ում կողմից է 

առաջադրված 

Աշխատանքի վայր, 

պաշտոն, հեռ.,  

1. Համբարձումյան Մարինե Ժորա 1969 Բարձր. Մանկ. խորհուրդ Հ. 78 դպր., 

փոխտնօրեն, 

094541202 

2. Բադալյան Նառա Պետրոս 1969 Բարձր. Մանկ. խորհուրդ Հ. 78 դպր., ուսուցիչ 

091458215 

3. Պետրոսյան Գայանե Հակոբ 1976 Բարձր. Ծնող. խորհուրդ «Միստր Ա.Լ» ՍՊԸ, 

մենեջեր, 099363608 

4. Բուռնազյան Սեդա Սիմոն 1981 Բարձր. Ծնող. խորհուրդ Բժշկ. համ.,  Դիմ. 

վիրաբուժ.  Ամբիոնի 

վարիչ, 099215150 

5.Մկրտչյան Քրիստինե Արմեն 1992 Բարձր. Երևանի քաղ. Եր. քաղ. արտ. հար. 

բաժնի առաջատար 

մաս. 098101753 

6. Կարապետյան Գեղամ Հայկազ  Բարձր. Երևանի քաղ. Ար. վարչ. շրջ. ղեկ. 

աշխ. իրավ. Բածնի 

պետ,  077888007 

7. Զիրաքյան-Մանուկյան Կարինե 

Վռամ 

 Բարձր. Երևանի քաղ. Հ. 51 դպրոց, 

ուսուցիչ,091121445 

8. Մանուկյան Սոֆյա Գահիկ  Բարձր. ՀՀԿԳՆ Մարդու իր. հետ. 

կենտրոն,հետազոտ., 

093011335 

 

Լսեցին. 

Արցախից  Հայաստան  տեղափոխված  աշակերտներին  դասագրքերով  և  գրենական  

պիտույքներով  ապահովելու  հարցը  /զեկ.՝ Ա.Միրզոյան/: Զեկուցողը  ներկայացրեց, որ  

դպրոցում  ուսումնառությունը  կազմակերպելու   համար  անհրաժեշետ  պարագաներով  

ապահովել  են  երախաներին /հագուստ, գրենական  պիտույքներ, պայուսակներ/ և՛  դպրոցը, և՛ 

անհատ  ծնողներ: Լսելով  զեկուցողին  կառավարման  խորհուրդը 

     Որոշեց՝ 

Հավանություն  տալ  Արցախից  Հայաստան  տեղափոխված  աշակերտներին  դասագրքերով  և  

գրենական  պիտույքներով  ապահովելու  հարցին: 

Լսեցին 

Դպրոցի  ներքին  գնահատման  արդյունքները /զեկ՝ Ա.Միրզոյան/: Զեկուցողը  ներկայացրեց, որ  

ունեցել  ենք  աշակերտների  թվի  աճ: 

 2017-2018թթ. 859  աշակերտ 

 2018-2019թթ. 884 աշակերտ 



 2019-20թթ. 930 աշակերտ 

 2020-21թթ. 969 աշակերտ 

Ներկայացրեց, որ  7  ուսուցիչ  ունեն  որակավորման  I  տարակարգ: Ուսուցիչները  հեռավար  

դասընթացների  որակի  բարդացման  նպատակով  մասնակցել  են  սեմինարների: Աճ  են  

ունեցել  որակի  և  առաջադիմության  մեջ 

   Առաջ.        Որակ 

 2017-18թթ       100%         61% 

 2018-19թթ.      100%          65% 

 2019-20թթ.       100%         66% 

 2020-21թթ. 

Լսելով  զեկուցողին  կառավարման  խորհուրդը   

Որոշեց՝ 

Հավանություն  տալ  կատարված  աշխատանքներին: 

Լսեցին. 

Գույքի  և  տեխնիկայի  ձեռքբերման  անհրաժեշտության  հարցը /զեկ.՝ Ա.Միրզոյան/: Զեկուցողը  

ներկայացրեց, որ  ձեռք  են  բերվել  պահարաններ  ֆիզիկայի լաբորատորիայի  համար,  որոնք  

հնարավորություն  են  տվել  տարանջատել  լաբորատոր  սարքերը  ըստ  թեմատիկայի: 

Զեկուցողը  նշեց, որ  համակարգչային  դասասենյակում  սաների  ուսումնառության  

կազմակերպման  նպատակով  որոշել  են  նորացնել  և  ձեռք  բերել  ժամանակակից  

պահանջներին  համապատասխան  1  հատ  համակարգիչ: 

 Համավարակի  հետ  պայմանավորված  պարբերաբար  ձեռք  են  բերվում  ախտահանիչ  

նյութեր  և  դիմակներ: 

 Զեկուցումից  ելնելով  կառավարման  խորհուրդը 

     Որոշեց՝ 

Հավանություն  տալ  գույքի  և  տեխնիկայի  ձեռք  բերմանը: 

Լսեցին 

 IV-րդ եռամսյակի  և  տարեկան  ֆինանսատնտեսական  հաշվետվության   քննարկում 

/զեկ.՝ Զ.Ղազարյան/: 



Զեկոցողը  ներկայացրեց  դպրոցի  ֆինանսավորման  հիման  վրա  ըստ  հավելվածների  IV  

եռամսյակում  կատարած  աշխատանքները, եկամուտները  և  ծախսերը: Հաշվապահը  

կարևորեց, որ  բոլոր  աշխատանքները  կատարվել  են  օրենքով  նախատեսված  հաշվարկով. 

Գերածախս  և  պարտք  չունեն: Աշխատավարձերի  վճարումները  կատարվել  են  ժամանակին: 

Նախատեսված  ֆինանսական  միջոցները  բավարարել  են  դպրոցի  կարիքները  հոգալու, 

կոմունալ  և  պարտադիր  վճարումներն  իրականացնելու, նախահաշվով  նախատեսված  

հոդվածներով  անհրաժեշտ  ապրանքների՝  կենցաղային  և  հանրային  սննդի  նյութեր, հատուկ  

նպատակային  այլ  նյութեր  ձեռք  բերելու  համար: Հաշվետվությունից  և  զեկուցումից  ելնելով  

կառավարման  խորհուրդը  որոշեց. 

     Որոշեց. 

1.Հավանություն  տալ  և  հաստատել  IV-րդ  եռամսյակում  և  տարեկան  ֆինանսատնտեսական  

աշխատանքների  կատարած  հաշվետվությունը: 

2.Հանձնարարել  գործադիր  տնօրենին  և  գլխավոր  հաշվապահին  շարունակել  

ֆինանասատնտեսական  գործընթացն  իրականացնել  համաձայն  քաղաքապետարանի  

կողմից  հաստատված  նախահաշվի  և  հաստիքացուցակի: 

Լսեցին. 

Զարգացման  ծրագրի  կատարողականի  վերաբերյալ  զեկուցողը  /զեկ.՝ Ա.Միրզոյան/: 

 Զեկուցողը  ներկայացրեց,  որ  կատարվել  են  զարգացման  ծրագրով  նախատեսված  և  

օրվա  հրամայականով  պայմանավորված  աշխատանքներ. 

-դպրոցի  արտաքին , ներքին  պատերի  հարդարում, ներկում: 

-Պայմանավորված  ռազմական  իրավիճակով  դպրոցի  կոլեկտիվը  միացել  է <<Ամեն  ինչ  

ռազմաճակատի  համար>>  շարժմանը: Գործել  են  քողարկող  ցանցեր  և  թիկնոցներ: 

-Տարվել  է  ապաստարանի  մաքրման  և  կարգավորման  աշխատանքներ /600  հոգու համար/ 

Լսելով  զեկուցը  կառավարման  խորհուրդը   

     Որոշեց՝ 

Հավանություն  տալ  կատարված  աշխատանքներին: 

Լսեցին. 

Աշխատակիցներին  միանվագ  դրամական  խրախուսում  տրամադրելու  

հարցը՝/զեկ.՝Ա.Միրզոյան/:Զեկուցողը  ներկայացրեց, որ ելնելով  ֆինանսատնտեսական  

հաշվետվությունից  որոշում  է  կայացվել  դպրոցի  աշխատակիցներին  տրամադրել  

դրամական  խրախուսում  6.260.000 /վեց  միլիոն  երկու  հարյուր  վաթսուն  հազար/  գումարի  



չափով: Տնօրենը  ներկայացրեց,  որ  խրախուսումը  իրականացվելու  է  հաշվի  առնելով  

յուրաքանչյուրի  կատարած  աշխատանքի  ծանրաբեռնվածությունը: 

Լսելով  զեկուցումը  կառավարման  խորհուրդը 

      Որոշեց՝ 

Հավանություն  տալ  աշխատակիցներին  դրամական  խրախուսում  տալու  հարցին: 

   Նիստի  նախագահ՝       Մ.Համբարձումյան 

   Քարտուղար՝                  Գ. Պետրոսյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




